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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 
 

1. Veri Sorumlusu ve Kişisel Veri Kategorileri  
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca işbu maddede 
sayılan, kimlik bilgileri, görsel ve işitsel bilgiler, eğitim bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, mesleki 
beceri bilgisi, yabancı dil bilgisi, ehliyet bilgileri, sertifika bilgileri, iletişim bilgileri, askerlik durum 
bilgisi, özgeçmiş bilgileri şeklinde kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Tahincioğlu Holding A.Ş, 
tarafından, kendisi, bağlı şirketleri, grup şirketleri ve iştirakleri (“Tahincioğlu”) adına, özet olarak 
işbu metinde belirtildiği kapsamda işlenebilecektir. 
 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 
Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; personel temin 
süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası, mevzuattan kaynaklı 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. 
 

3. Kişisel Verilerin Aktarımı 
Kişisel verileriniz; açık rızanız alınmak koşuluyla veya bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla 
doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin 
gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun 
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları dahilinde; grup şirketlerimize, 
hukuken yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılmaktadır.  
 

4. Kaynak ve Hukuki Sebep 

Tarafınızdan, şirket çalışanlarından, insan kaynakları hizmeti alınan iş ortaklarından, üçüncü 
kişilerden; fiziki, elektronik ortam, yazılı veya sözlü veri aktarım yolu ile toplanan kişisel verileriniz 
ve özel nitelikli kişisel verileriniz; işbu metnin 2. maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, 6698 

sayılı Kanun’un 5. maddesinde sayılan sebeplere bağlı olarak; bir sözleşmenin kurulması veya 
ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine 
getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, 
veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine 
dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir. 
 

5. Başvuru Usul ve Esasları 
İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun 11. Maddede yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi İlgili Kişi 
Başvuru Formu’nda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda, ilgili formu doldurarak; 
tahinciogluholding@hs02.kep.tr KEP adresimize, kvkk@tahincioglu.com e-mail adresine; mobil 
imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile yahut ilgili form ile Palladium Tower Kardelen Sok. 
No: 2 Kat: 41 Ataşehir/İstanbul adresine şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter 
kanalı ile taleplerinize ilişkin başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Tahincioğlu, 

talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. 
Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Tahincioğlu tarafından Kişisel Verileri 
Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  
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